Bijlage 4
VOLMACHT
Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de “Vennootschap”) van 27 april 2022 (om
11.00 uur CET)
Deze volmacht moet, per post of e-mail, verzonden worden naar en uiterlijk op donderdag 21 april 2022
om 17.00 uur (CET) ontvangen worden door:
Voor aandelen op naam (met inbegrip van Beperkte Aandelen):
Anheuser-Busch InBev NV
De heer Jan Vandermeersch
Brouwerijplein 1
3000 Leuven (België)
(jan.vandermeersch@ab-inbev.com)
Voor gedematerialiseerde aandelen:
Euroclear Belgium, attn. Issuer Services
1 Boulevard du Roi Albert II
1210 Brussel (België)
(ebe.issuer@euroclear.com)

Ondergetekende (naam en voornaam / naam van de vennootschap) (de “Volmachtgever”)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats / Zetel
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..

Eigenaar van

gewone aandelen op naam
gewone aandelen in
gedematerialiseerde vorm

van Anheuser-Busch
InBev NV

Beperkte Aandelen
aantal

duidt volgende persoon aan als lasthebber (de “Volmachtdrager”)
Naam en voornaam: …………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:…………………………………………………………………………………………………………..
om hem/haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van aandeelhouders van de
Vennootschap die zal worden gehouden op woensdag 27 april 2022 (om 11.00 uur) (de “Vergadering”)
en om als volgt te stemmen op elk van de voorstellen tot besluit in naam van de Volmachtgever: (*)

(*) Gelieve de hokjes van uw keuze aan te kruisen.

A.

BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN INDIEN DE AANDEELHOUDERS DIE
OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, TEN MINSTE DE
HELFT VAN HET KAPITAAL VERTEGENWOORDIGEN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE
75% VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN

1.

Toegestane kapitaal
a. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur betreffende het toegestane kapitaal, opgesteld
overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b. Voorstel tot besluit: toekenning aan de Raad van Bestuur voor een termijn van vijf jaar vanaf de
datum van bekendmaking van deze wijziging van de statuten in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, van de machtiging om het kapitaal in één of meerdere verrichtingen te verhogen,
door de uitgifte van een aantal aandelen, of financiële instrumenten die recht geven op een
aantal aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de aandelen die uitstaan op 27
april 2022; en dienovereenkomstig, wijziging van artikel 11.1 van de statuten van de
Vennootschap als volgt:
“11.1 De Raad van Bestuur kan het kapitaal van de Vennootschap in één of meerdere
malen verhogen door de uitgifte van een aantal Aandelen, of financiële instrumenten die
recht geven op een aantal Aandelen, dat niet meer dan 3% vertegenwoordigt van de
Aandelen die uitstaan op 27 april 2022 (het bekomen bedrag zal voor zover noodzakelijk
naar beneden afgerond worden om te komen tot een geheel aantal Aandelen), met dien
verstande dat, overeenkomstig artikel 7:198, eerste lid van het Wetboek, dit niet kan
leiden tot een verhoging van het kapitaal in één of meerdere malen met een bedrag dat
hoger is dan het bedrag van het kapitaal dat geldt op 27 april 2022.
De verhoging(en) van het kapitaal waartoe krachtens de toekenning van deze
machtiging wordt besloten, kan/kunnen geschieden door inbrengen in geld of in natura,
desgevallend met inbegrip van een onbeschikbare uitgiftepremie, waarvan de Raad van
Bestuur het bedrag vaststelt, en door het creëren van nieuwe Aandelen, die van de door
de Raad van Bestuur vast te stellen rechten genieten.
De verhoging(en) van het kapitaal kan/kunnen ook geschieden door omzetting van
reserves, zelfs onbeschikbare, of van uitgiftepremies, met of zonder het creëren van
nieuwe Aandelen.
Bij de beslissing over het gebruik van het toegestane kapitaal, kan de Raad van Bestuur
het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders beperken of uitsluiten (inclusief ten
gunste van geïdentificeerde personen die geen personeelsleden van de Vennootschap
of haar dochtervennootschappen zijn) onder de voorwaarden van artikel 12.2 van de
Statuten.
Deze machtiging is aan de Raad van Bestuur toegekend voor een termijn van vijf jaar, te
rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de wijziging van de Statuten
waartoe de Buitengewone Algemene Vergadering van 27 april 2022 heeft besloten. Zij
kan één of meerdere malen worden hernieuwd overeenkomstig de toepasselijke
wettelijke bepalingen.”

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING
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B.

BESLUITEN DIE GELDIG KUNNEN WORDEN AANGENOMEN ONGEACHT HET KAPITAAL
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE AANDEELHOUDERS DIE OP DE VERGADERING AANWEZIG ZIJN
OF ER VERTEGENWOORDIGD ZIJN, MITS GOEDKEURING DOOR TEN MINSTE DE MEERDERHEID
VAN DE UITGEBRACHTE STEMMEN

2.

Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3.

Verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

4.

Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten
op 31 december 2021, evenals het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de
commissaris over de geconsolideerde jaarrekening.

5.

Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening
Voorstel tot besluit: goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening met betrekking tot het
boekjaar afgesloten op 31 december 2021, met inbegrip van de volgende bestemming van het
resultaat:
duizenden EUR
Winst van het boekjaar:

+

5.588.482

Overgedragen winst:

+

19.691.234

Te bestemmen resultaat:

=

25.279.716

Onttrekking aan de reserves:

+

1.456.045

Afhouding voor de onbeschikbare reserve:

-

0

Bruto dividend voor de aandelen (*):

-

990.839

Saldo van overgedragen winst:

=

25.744.922

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2021 van 0,50 EUR, zijnde een saldo
dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,35 EUR per aandeel (in het geval van 30%
Belgische roerende voorheffing) en van 0,50 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling van
Belgische roerende voorheffing).
Het werkelijke bruto dividendbedrag (en dus ook het dividendsaldo) kan wijzigen afhankelijk van
mogelijke veranderingen in het aantal eigen aandelen gehouden door de Vennootschap op de
datum van betaalbaarstelling van het dividend.
Het dividend zal betaalbaar zijn vanaf 5 mei 2022 (Johannesburg Stock Exchange: 9 mei 2022).
VOOR

6.

TEGEN

ONTHOUDING

Kwijting aan de bestuurders
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

VOOR

7.

TEGEN

ONTHOUDING

Kwijting aan de commissaris
Voorstel tot besluit: verlening van kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn
mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.
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VOOR

8.

TEGEN

ONTHOUDING

Benoeming van bestuurders
a. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
Martin J. Barrington als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één
jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2022 goed te keuren.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

b. Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
William F. Gifford, Jr. als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een periode van één
jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de jaarrekening over
het boekjaar 2022 goed te keuren.

VOOR

c.

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: op voordracht van de Beperkte Aandeelhouders, het mandaat van Dhr.
Alejandro Santo Domingo Dávila als Beperkte Aandelen Bestuurder hernieuwen voor een
periode van één jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden uitgenodigd om de
jaarrekening over het boekjaar 2022 goed te keuren.
VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

d. Voorstel tot besluit: akte nemen van het ontslag als bestuurder van Dhr. Roberto Thompson
Motta en, op voordracht van de Referentieaandeelhouder, Dhr. Nitin Nohria als bestuurder
benoemen voor een periode van vier jaar eindigend na de algemene vergadering die zal worden
uitgenodigd om de jaarrekening over het boekjaar 2025 goed te keuren. Dhr. Nitin Nohria, een
Amerikaanse staatsburger, is afgestudeerd aan het Massachusetts Institute of Technology met
een Ph.D. in Management en aan het Indian Institute of Technology, Bombay, met een Bachelor
of Technology in Chemical Engineering. De heer Nohria begon zijn carrière als faculteitslid aan
de Harvard Business school in 1988 en was daar decaan van 2010 tot 2020. Momenteel is hij
partner en uitvoerend voorzitter van Thrive Capital, een venture capital onderneming. De heer
Nohria is ook lid van de Raad van Bestuur van The Bridgespan Group, Mass General Brigham
en Rakuten Medical.

VOOR

9.

TEGEN

ONTHOUDING

Benoeming van commissaris en vergoeding
Voorstel tot besluit: op voorstel van het Audit Committee, PwC Bedrijfsrevisoren BV / PwC
Réviseurs d'Entreprises SRL, met maatschappelijke zetel gevestigd te Culliganlaan 5, 1831
Machelen en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.501.944 RPR
(Brussel), momenteel vertegenwoordigd door Dhr. Koen Hens, bedrijfsrevisor, tot commissaris
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te benoemen voor een periode van drie jaar eindigend na de algemene vergadering die zal
uitgenodigd worden om de rekeningen voor het boekjaar 2024 goed te keuren en in
overeenstemming met de commissaris, zijn jaarlijkse vergoeding vast te stellen op 1.664.076
euro.
VOOR

10.

TEGEN

ONTHOUDING

Remuneratiebeleid
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratiebeleid opgesteld overeenkomstig artikel
7:89/1 van het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het jaarverslag voor
het boekjaar 2021 dat het remuneratiebeleid bevat, is beschikbaar op de website van de
Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

VOOR

11.

TEGEN

ONTHOUDING

Remuneratieverslag
Voorstel tot besluit: goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar 2021. Het
jaarverslag voor het boekjaar 2021 dat het remuneratieverslag bevat, is beschikbaar op de
website van de Vennootschap zoals aangegeven in deze oproeping.

VOOR
C.

VOLMACHTEN

12.

Neerleggingen

TEGEN

ONTHOUDING

Voorstel tot besluit: zonder afbreuk te doen aan andere machtigingen voorzover die van
toepassing zijn, toekenning van volmachten aan Dhr. Jan Vandermeersch, Global Legal Director
Corporate, met recht van indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de ondertekening van de
herwerkte statuten en de neerlegging ervan bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
Brussel naar aanleiding van de goedkeuring van de besluiten waarnaar wordt verwezen in punt 1
hierboven en (ii) alle andere neerleggings- en publicatieformaliteiten met betrekking tot de
voorgaande besluiten.

VOOR

TEGEN

ONTHOUDING

*
De Volmachtgever verklaart op de hoogte te zijn gebracht van het feit dat, na de bekendmaking van de
oproeping om aan de Vergadering deel te nemen, een of meer aandeelhouders die samen minstens 3%
van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bezitten, nieuwe onderwerpen op de agenda
van de Vergadering of nieuwe voorstellen tot besluit met betrekking tot op de agenda opgenomen of
daarin op te nemen onderwerpen kunnen laten plaatsen. De Vennootschap zal uiterlijk op 12 april 2022
een gewijzigde agenda bekendmaken indien zij op een geldige wijze nieuwe onderwerpen of voorstellen
tot besluit die moeten worden opgenomen in de agenda van de Vergadering heeft ontvangen. In dit
geval zal de Vennootschap aan de aandeelhouders een nieuw volmachtformulier ter beschikking stellen
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dat deze nieuwe onderwerpen of voorstellen tot besluit bevat, en zullen de volgende regels van
toepassing zijn:
(a)

indien deze volmacht geldig ter kennis werd gebracht van de Vennootschap, vóór de
bekendmaking van de gewijzigde agenda van de Vergadering, zal deze volmacht geldig blijven
voor de onderwerpen op de agenda van de Vergadering die oorspronkelijk waren vermeld in de
oproeping om de Vergadering bij te wonen;

(b)

indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die een of meer nieuwe
voorstellen tot besluit bevat voor onderwerpen die oorspronkelijk op de agenda waren
opgenomen, machtigt de wet de Volmachtdrager om tijdens de Vergadering af te wijken van de
eventuele steminstructies die de Volmachtgever oorspronkelijk heeft gegeven, indien, naar de
mening van de Volmachtdrager, de uitvoering van deze instructies de belangen van de
Volmachtgever zou kunnen schaden. De Volmachtdrager moet de Volmachtgever daarvan in
kennis stellen; en

(c)

indien de Vennootschap een gewijzigde agenda heeft bekendgemaakt die nieuwe
onderwerpen bevat, legt de wet op dat deze volmacht vermeldt of de Volmachtdrager
gemachtigd is om te stemmen over deze nieuwe onderwerpen, dan wel of hij zich moet
onthouden.

Rekening houdend met de aanwijzingen gegeven in punt (c) hierboven: (**)
machtigt de Volmachtgever de Volmachtdrager om te stemmen over de nieuwe
onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen

of
geeft de Volmachtgever de Volmachtdrager de instructie om zich te onthouden om te
stemmen over de nieuwe onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden
worden opgenomen

Indien de Volmachtgever geen van deze vakjes hierboven heeft aangekruist of indien hij ze allebei heeft
aangekruist, zal de Volmachtdrager zich moeten onthouden om te stemmen over de nieuwe
onderwerpen die op de agenda van de Vergadering zouden worden opgenomen.
Deze volmacht zal onherroepelijk worden op donderdag 21 april 2022 om 17.00 uur (CET). De
aandeelhouders die geldig een volmacht hebben gegeven kunnen niet meer stemmen op afstand
voorafgaand aan de Vergadering.
De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van
aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de Vergadering. De Vennootschap zal
dergelijke gegevens gebruiken voor het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure voor de
Vergadering, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en in haar belang om de resultaten
van de stemmingen te kunnen analyseren. De Vennootschap kan de informatie delen met verbonden
entiteiten en met dienstverleners die de Vennootschap bijstaan in de voormelde doeleinden. De
gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de voormelde doeleinden (in het bijzonder de
volmachten, de stemmen per brief, de aanwezigheidsbevestigingen en de aanwezigheidslijst worden
bewaard zolang de notulen van de Vergadering moeten worden bewaard om te voldoen aan de
Belgische wet). Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen meer informatie over de verwerking van
hun gegevens, met inbegrip van hun rechten, vinden in het Privacybeleid van de Vennootschap,
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beschikbaar op https://www.ab-inbev.com/privacy-policy/ en kunnen ook contact opnemen met de
bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gedaan te …………………………………………., op ………………………………2022

Handtekening(en): ………………………………………. (***)

(**) Gelieve het hokje van uw keuze aan te kruisen.
(***) De rechtspersonen moeten de naam, voornaam en functie vermelden van de persoo(ne)n die de volmacht onderteken(t)(en)
namens hen.
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